
РЕЗОЛЮЦІЯ АГРОФОРУМУ 

«ГРЕЧКАFEST» 

 

Село Бериницьке     2 вересня 2022 року 

 

Ми, учасники агрофоруму «ГречкаFest» констатуємо той факт, що за 

останні роки різко скоротились посівні площі під гречкою і Україна з 

експортера стала імпорто залежною країною, що призвело до руйнації галузі, 

а крупа стала занадто дорогою і не доступною для більшості громадян. В 

зв'язку цим в країні проявляються ознаки харчової небезпеки. Заявляємо, що 

ми не підтримуємо існуючі сьогодні ціни на крупу. Вважаємо їх занадто 

високими і готові сприяти зниженню їх на 30 %. 

Вітчизняна наука має вагомі напрацювання в сортовому асортименті, 

які дозволяють збільшити виробництво зерна гречки і пропонує нові 

інноваційні рішення для співробітництва. Учасники підтримують 

рекомендації щодо виробництва гречки на засадах державно-приватного 

партнерства, кластерні моделі біоекономіки і фастплант технології швидкого 

нарощування виробництва комерційно привабливих і соціально значущих 

нішевих культур як гречка. 

З метою ефективного використання інноваційного потенціалу аграрної 

науки, недопущення в подальшому падіння виробництва і як результат 

зменшення споживання населенням круп’яних виробів, погіршення здоров'я 

вразливих верст населення всі учасники агрофоруму одноголосно 

(селекціонери, науковці, фермери, переробні підприємства, представники 

громадянського суспільства) підтримали резолюцію з проханням  

До Президента України: 

1. Створити реєстр с.-г. культур та харчових продуктів які мають 

важливе і вагоме місце як у харчовій безпеці країни так і в господарсько-

культурному значенні всього суспільства під робочою назвою «Національне 

надбання». Під номером один рекомендуємо до цього реєстру внести 

«Гречку» та її унікальні продукти як крупа і мед. 

До КМУ, ВРУ активізувати свою діяльність і: 

1. Збільшити об’єми фінансування наукових досліджень по селекції 

гречки щонайменше в 3 рази, починаючи з 2023 року, передбачити державне 

стимулювання центрів із розмноження і розповсюдження вітчизняних 

селекційно-технологічних ресурсів для виробництва нішевих культур; 



2. Розробити комплекс заходів, щодо популяризації гречки як 

унікального продукту харчування, в т. ч. для хронічно хворих на діабет, 

радіаційне опромінення, шлункові захворювання; 

3. Удосконалити законодавство країни відносно заборони ввезення 

ГМО-насіння гречки, зерна та крупи з країн Євразійського митного союзу; 

4. Обґрунтувати державне замовлення на крупу з гречки для збройних 

сил України, медичних, освітніх та інших закладів, соціальних груп 

населення; 

5. Ввести на ринок державного оператора який контролював би не 

менше 10% об’єму споживання. Узгоджував цінову політику з кластером 

«Гречкосії».  

 

 

До с.-г. підприємств: 

1. Створити кластер «Гречкосії» з можливістю сертифікації насіння та 

зерна. 

2. Створити біржу нішевих культур 

3. Розробити мобільний додаток який сприяє пошуку посівів гречки та 

розміщення бджіл. 

4. Виділити певний відсоток врожаю гречки 2022 р на потреби 

морської піхоти  ЗСУ через БФ «Козацький».  

 

Від учасників агрофоруму: 

Голова ГО «Об’єднання аграріїв України» Куценко А.Г. _______________ 

 

Заступник президента Асоціації фермерів та  

Приватних землевласників України Шеремета В. В.  _______________ 

 

Виконавчий директор Міжнародної Асоціації Гречки 

Громовий С.М.  _______________ 

 

Голова спілки пасічників України Стретович В.М.  _______________ 

 

Віце-президент НААН України Роїк М.В.     _______________ 

 

Інші учасники агрофоруму, всього осіб    _______________ 

 

 


